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13.8.2014 

Dream	  Academy	  2014	  	  
Seuraavassa kuvaus Dream Academy 2014-työpajasta ja ohjeita sekä opettajille että oppilaille 
liittyen tekstinkirjoitukseen, kappaleen rakenteeseen ja pituuteen jne.  
Tarkoitus on, että oppilaat itse – Fredrikin ja Jimmyn avustuksella – kirjoittavat ja nauhoittavat 
ruotsinkielisen kappaleen. Työpajapäivän päätteeksi kappale esitetään koko koululle konsertissa.  

 
1. Sanoitukseen liittyvät ennakkotehtävät: 
 
Kirjoittaessanne ruotsinkielisen tekstin vuoden 2014 Dream Academy –kappaleeseen, voitte 
valita näistä kolmesta aiheesta sanoitukseenne yhden – tai yhdistää kaikki mainitut aiheet samaan 
tekstiin. 
 
1. Rajat (Gränser) – Tekstin tulee tavalla tai toisella käsitellä aihetta raja tai rajat. Esimerkiksi 
rajan tai rajojen ylittämistä, rajoittuneisuutta tai rajattomuutta – konkreettisesti tai 
vertauskuvallisesti, esim rajan kohtaamista tai rajatonta kaipuuta.  

2. Rakkaus (Kärlek) – Aihe on laaja: rakkauden ei välttämättä tarvitse kuvata kahden ihmisen 
rakkaussuhdetta – se voi yhtälailla kuvata rakkautta luontoon tai musiikkiin.  

3. Seikkailu (Äventyr) – Todellinen tai kuvitteellinen seikkailu. Jännittävä tarina.  

Lisäksi sanoituksen tulee liittyä jotenkin Pohjolaan (Norden) – kappaleella tulee olla 
kytkös pohjoismaihin tai pohjoismaisuuteen.  

Katso lisäohjeita Fredrikin videosta:  
http://vimeo.com/90531728 
salasana: DA2014 
 
Oppilaat voivat kirjoittaa laulun sanoja joko yksin tai ryhmissä. Halutessaan he voivat pyytää 
Fredrikiltä kommentteja ja apua tekstin tuottamiseen. Tämä tapahtuu DA:n facebook-sivulla 
inboxin välityksellä. 
 
Oppilaiden tuottaman tekstin luonnos/luonnokset lähetetään Fredrikille nähtäväksi viimeistään 
viikko ennen työpajaa. Tekstin ei tarvitse olla valmis – mutta siinä pitäisi olla vähintään kaksi 
säkeistöä ja yksi kertosäe.    
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Tehkää yhteistyötä sanoittajien musiikintekijöiden kesken, jotta kokonaisuudesta tulee 
yhtenäinen. Halutessanne voitte pyytää lisäohjeita ja kommentteja Dream Academy Finland 
facebook-sivun kautta.  

2. Musiikkiin liittyvät ennakkotehtävät: 
 
Jimmyn videotervehdys: 
https://vimeo.com/90726564  
salasana: DA2014 
 
Dream Academy projektin tarkoituksena on säveltää ja sanoittaa ruotsinkielinen kappale 
yhdessä. Ei ole ratkaisevaa KUKA säveltää – onko biisi alkujaan syntynyt yksin, kaksin vai 
ryhmässä – tärkeää on, että aihetta ja ideoita työstetään yhdessä eteenpäin. 
 
Kappaleen rakenne on vapaamuotoinen ja se voi edustaa mitä tahansa musiikkityyliä, akustinen, 
heavy metal, dubstep tai mikä tahansa muu. Saatte päättää itse. Mutta biisissä tulee olla 
jonkinlainen musiikillinen rakenne, sävellys, melodia, soinnut ja ruotsinkielinen sanoitus. (ks. 
Fredrikin info-video tekstiin liittyen). 
 
Yhtyeen kaikilla jäsenillä tulee olla rooli – miettikää jo etukäteen sovitusta, esiintymistä ja 
kuka soittaa mitäkin instrumenttia.  
 
Jos sävellystyön aloittaminen tuntuu hankalalta, tutustukaa Jimmyn valitsemiin ääniraitoihin, niistä 
voi lähteä liikkeelle. Mikäli ette vielä ole ladanneet tiedostoja, voitte ladata ne uudestaan viikolla 
34. Tämän sähköpostin vastaanottaja saa ma 18.8. linkin looppeihin.  
MN lisäys:{Laitan loopit ”Tdl-Cave” –serverille ”Public” / ”DreamAcademy”-2014” –kansion, niin 
voitte tutustua} 
  
Kun olette saaneet valmiiksi ensimmäisen version omasta kappaleestanne ja sanoituksesta, 
lähettäkää facebook-viestinä yksinkertainen demoversio meille kuultavaksi. Se voi olla vaikka 
kännykällä tallennettu, kunhan ääni on selkeä.  
 
Tarvitsemme demoversion kappaleestanne viimeistään viikkoa ennen työpajaa, mutta 
voitte olla meihin yhteydessä jo aikaisemmin, jotta voimme antaa teille palautetta ja auttaa online. 
Kirjoittakaa ylös kappaleen soinnut ja lähettäkää ne Jimmylle ja Fredrikille facebook-viestinä. 
Kappaleen pituus tulee olla n. 2 - 3,5 min. 
 

3. Live- tehtävä konserttiin: 
 
Linkki soittolistaan – Dream  Academy Norden 
 
Soittolistalla on kappaleita Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta, valitkaa niistä kaksi. 
Tehkää kappaleista omat versionne, jotka esitetään oman kappaleenne lisäksi työpajapäivän 
päätteeksi DA-konsertissa. Näin annamme mielenkiintoisen konserttielämyksen koulunne 
oppilaille.  

Soittolistan kappaleista voi olla teille apua myös oman biisinne tekemisessä. Ilmoittakaa meille 
etukäteen facebookin kautta mitkä kappaleet olette valinneet konsertissa esitettäviksi. 
Kappaleiden sanoitukset ja soinnut löytyvät netistä. Jos teillä on kysyttävää, voitte olla yhteydessä 
meihin facebookin välityksellä. 
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Konsertissa voi olla mukana soittamassa myös oppilaita, jotka eivät osallistu biisintekotyöpajaan. 
Heidän tulee olla läsna soundcheckissä ja iltapäivän ajan. 

Huom! Soittolistan suomenkieliset kappaleet on tarkoitettu ahvenanmaalaisille oppilaille, jotka 
valitsevat listalta yhden suomalaisen kappaleen ja yhden norjalaisen tai tanskalaisen kappaleen.  

4.	  Työpajapäivä	  
 
Työpajaan voi osallistua korkeintaan 20 oppilasta. Ohessa kerromme myös lyhyesti, miten päivä 
rakentuu ja kuka tekee mitäkin.  
 
Päivän aikataulu:  
työpaja: alkaa kello 8 (päivän ensimmäinen oppitunti) – max 20 oppilasta,  
biisinteko ja nauhoitus, esiintymisharjoittelua 
konserttivalmistelut: alkaa noin 9:30 (päivän toinen oppitunti)  
Konserttitekniikkaa varten tarvitaan noin 3-4 oppilasta. He pystyttävät äänitekniikan, mikrofonit 
ja instrumentit.  
sound check: (kestää noin puoli tuntia, välittömästi lounastauon jälkeen) 
työpaja / konsertin harjoittelu jatkuu 
konsertti iltapäivällä (päivän viimeiset oppitunnit). Toivomme mahdollisimman suurta 
konserttiyleisöä paikalle. 
 
HUOM! Fredrik ja Jimmy tarvitsevat ennakkoon tiedon  

a) kuinka monta oppilasta osallistuu työpajaan 
b) mitä instrumentteja he hallitsevat 
c) kuinka monta oppilasta osallistuu konserttivalmisteluihin (n.9:30 alkaen) 
d) sekä tiedon siitä, mitä tekniikkaa koululla on saatavilla (tsekkilistan mukaan, ks. tämän 

viestin loppuosa).  
Vahvistakaa ystävällisesti päivän aikataulu sen mukaan, miten oppitunnit teidän koulussanne 
alkavat/ loppuvat. 

Tärkeä muistaa työpajapäivän työskentelyä ajatellen: 
 
Työpajapäivänä kappaleen nauhoittamiseen (työpajaan) osallistuvien oppilaiden tulee olla 
soittimineen paikalla työpajan alkaessa.  
  
Kappaleen esittäminen  
Aamulla ensimmäiseksi oppilaat esittäytyvät, kertovat omasta roolistaan ja mitä soittimia kukin 
soittaa. Esitätte kappaleenne demoversion Jimmylle ja Fredrikille LIVE.  

 
Kapellimestari  
Valitkaa joukostanne kapellimestari / vastuuhenkilö ja päättäkää kuka/ ketkä ryhmästä soittavat ja 
laulavat, mitkä soittimet ovat mukana jne. Yhdessä tekeminen on kaiken A ja O, mutta 
kapellimestari pitää järjestystä yllä, valvoo harjoittelua ja on vastuussa kokonaisuudesta. 

 
Tekniikka ja instrumentit   
Laittakaa etukäteen valmiiksi kaikki instrumentit, statiivit, vahvistimet, mikrofonit, kaiuttimet, 
liittäkää johdot paikoilleen. Tarkistakaa että soittimet ovat vireessä.  
  
Harjoitukset ja live-esiintyminen  
Työpajapäivän päätteeksi pidettävässä konsertissa Dream Acedemy- ryhmänne esittää uuden 
kappaleenne koko koululle. Sen lisäksi konsertissa esitetään kaksi muuta kappaletta, joita teidän 
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tulee harjoitella etukäteen. (ks. tehtävänanto ja ohjeet live-esiintymisestä tässä alla). Kertaamme 
vielä konserttiohjelmaa työpajapäivän aikana – kaikki onnistuu varmasti hyvin! 

 
Konserttitekniikka  
Konsertin valmistelua varten tarvitaan 3-4 oppilaan ryhmä, joka Jimmyn ja Fredrikin ohjeiden 
mukaan valmistelee konserttitilan tekniikan aamupäivän aikana. Puolenpäivän aikaan soundcheck 
ja konserttivalmisteluja yhdessä työpajaan ja konserttiin osallistuvien oppilaiden kanssa.  

Lista Dream Academy musiikkityöpajassa tarvittavista laitteista ja tilasta: 
 
Tilat (samanaikaisesti käytössä): 
- luokkahuone, joka soveltuu nauhoittamiseen – musiikkiluokka tai studio  
- 1-2 luokkaa musiikkikappaleen kirjoittamiseen  
- juhlasali, jossa aamupäivän aikana harjoitellaan, rakennetaan konserttitekniikkaa ja 

valmistellaan iltapäivän esitystä koko koululle (soundcheck) 
 
Konserttitekniikka: 
- 12 kpl xlr-kaapeleita, pituus 5-6m  
- 4x kitarakaapeleita (monoplugi) 
- mikrofoneja 
- live-esiintymiseen tarvittava PA-äänentoisto (meillä on mukana pieni PA, mutta 

tarvitsemme etukäteen tiedon siitä millainen äänentoistolaitteisto koulullanne on 
käytettävissä)  

- Mielellään 24-tuumainen tai suurempi näyttö, jossa on HDMI- tai DVI-liitin.  
 
Soittimet: 
- tarvitsemme ainakin rummut, basson ja sähkökitaran vahvistimineen, akustisen kitaran, 

syntikan (sähköpiano) ja laulumikrofoneja 
-  HUOM! Myös muita soittimia tarvitaan – ilmoittakaa etukäteen mitä muita soittimia 

koulussanne on tai oppilaillanne on käytössä ja mahdollisuus ottaa mukaan työpajaan.  

	  
5.	  Projektin	  dokumentoinnista: 
 
Tulemme nauhoittamaan DA2014 -kiertueen työpajoissa ja konsertissa videomateriaalia, joka 
julkaistaan välittömästi työpajan jälkeen mm. Dream Academy Facebook-sivulla ja internetissä ja 
jota käytetään myöhemmin projektin dokumentointiin. Jos joku työpajaan osallistuva oppilas ei 
halua tulla kuvatuksi, tarvitsemme siitä tiedon etukäteen. Myös lehdistöä saattaa tulla paikalle. 
 


